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 Município de Leiria 

Câmara Municipal 

 
DELIBERAÇÃO DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 2018/11/27 

 

Unidade Orgânica responsável pela deliberação | DIVISÃO DE ACÇÃO CULTURAL MUSEUS E TURISMO 

 

Epígrafe | Entrada livre nos espaços culturais do Município em datas comemorativas - 2019 

 

Deliberação | Considerando o interesse municipal em propor a entrada livre nos espaços museológicos do Município, 

de forma a contribuir para a sua maior divulgação através da dinamização de atividades que fomentem o seu usufruto 

pelo público e à semelhança dos anos anteriores, a Divisão de Ação Cultural, Museus e Turismo propõe que sejam 

consideradas as datas comemorativas relacionadas com o Património e o Turismo abaixo enunciadas para o ano de 

2019, referindo-se ainda que a maioria são correspondentes a isenções já previstas nos museus nacionais. 

Pelo exposto, consideram-se os seguintes dias: 

I. Dia Nacional dos Moinhos – 7 de abril e considerar mais 2 dias, no fim-de-semana seguinte (12 e 13 de 

abril), para adesão à atividade Dia dos Moinhos Abertos (Moinho do Papel); 

II. Dia Internacional dos Monumentos e Sítios – 18 de abril (Castelo, Moinho do Papel, m|i|mo – museu da 

imagem em movimento e Museu de Leiria); 

III. Dia Internacional dos Museus – 18 de maio (Agromuseu Municipal D. Julinha, Moinho do Papel, m|i|mo – 

museu da imagem em movimento e Museu de Leiria); 

IV. Dia da Cidade de Leiria – 22 de maio (Castelo, Agromuseu Municipal D. Julinha, Moinho do Papel, m|i|mo – 

museu da imagem em movimento e Museu de Leiria); 

V. Noite dos Museus – a considerar em maio, data a fixar posteriormente pela Tutela (Agromuseu Municipal D. 

Julinha, Moinho do Papel, m|i|mo – museu da imagem em movimento e Museu de Leiria); 

VI. Dia da Elevação de Leiria a Cidade (13 junho de 1545) – 13 de junho (Museu de Leiria); 

VII. Dia Internacional da Juventude – 12 de agosto (Castelo, Agromuseu Municipal D. Julinha, Moinho do Papel, 

m|i|mo – museu da imagem em movimento e Museu de Leiria); 

VIII. Dia Mundial da Fotografia – 19 de agosto (m|i|mo – museu da imagem em movimento); 

IX. Dia de Santo Agostinho – 28 de agosto (Museu de Leiria); 

X. Jornadas Europeias do Património – a considerar 3 dias no mês de setembro, datas a fixar posteriormente 

pela Tutela (Castelo, Moinho do Papel, Agromuseu Municipal D. Julinha, m|i|mo – museu da imagem em 

movimento e Museu de Leiria); 

XI. Dia Mundial do Turismo – 27 de setembro (Castelo, Agromuseu Municipal D. Julinha, Museu de Leiria, 

m|i|mo – museu da imagem em movimento e Moinho do Papel); 

XII. Dia Internacional da Pessoa Idosa - 1 de outubro (Castelo, Agromuseu Municipal D. Julinha, Museu de Leiria, 

m|i|mo – museu da imagem em movimento e Moinho do Papel); 

XIII. Dia Nacional dos Castelos – 7 de outubro (Castelo); 

XIV. Dia dos Bens Culturais da Igreja - 18 de outubro (Museu de Leiria); 

XV. Dia Mundial do Cinema – 5 de novembro (m|i|mo – museu da imagem em movimento); 

XVI. Dia Nacional da Cultura Científica e Dia Mundial da Ciência - 24 de novembro (Museu de Leiria). 

Propõe-se ainda, e para comemorar os aniversários dos museus municipais que assinalarão as datas festivas com 

programações especiais, entradas livres nos seguintes dias: 

I. 27 de junho (Agromuseu Municipal D. Julinha); 

II. 26 de setembro (Moinho do Papel); 

III. 15 de novembro (Museu de Leiria); 

IV. 8 de dezembro (m|i|mo – museu da imagem em movimento). 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, ao abrigo das disposições conjugadas na alínea e) do n.º 2 

do artigo 23.º e alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, deliberou por 
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unanimidade, concordar com a proposta apresentada e remeter o assunto à Assembleia Municipal, ao abrigo da 

alínea k) do n.º 2 do artigo 25.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, solicitando que a deliberação da 

Assembleia Municipal seja aprovada em minuta para produzir efeitos imediatos, nos termos e com os fundamentos 

previstos no n.º 3 e 4 do artigo 57.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta 
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